ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ
ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ :
“ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ”
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ.) προκηρύσσει Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών
νέων αρχιτεκτόνων , με θέμα τη «Μελέτη ανάπλασης τμήματος της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ραφήνας ». O
Διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ.πρωτ.οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ
(ΦΕΚΒ΄1427/2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων» και τις 12.1/21-10-2012 και 3.4/ 30-3-2012 αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου του Ο.Λ.Ρ.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης ιδέας- πρότασης για την
ανάπλαση τμήματος της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ραφήνας από λειτουργική , αισθητική, τεχνική,
περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.
Δεκτοί στον διαγωνισμό είναι όλοι οι Αρχιτέκτονες, Διπλωματούχοι Ελληνικών Σχολών , ή ισοτίμων
Σχολών της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., και οι προς των παραπάνω εξομοιούμενοι, μέλη του Τ.Ε.Ε. , με όριο
ηλικίας μέχρι τα 40 έτη. Το όριο των 40 ετών υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων.
Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσα πρόσωπα εμπλέκονται στη σύνταξη του
προγράμματος του διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, το προσωπικό του Ο.Λ.Ρ. όπως επίσης και
οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δευτέρου βαθμού με
τα παραπάνω πρόσωπα .
ΒΡΑΒΕΙΑ -ΕΞΑΓΟΡΕΣ- ΠΟΣΑ
Στις μελέτες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν τρία βραβεία, τα οποία επιμερίζονται ως εξής:
ΒΡΑΒΕΙΑ
1ο Βραβείο:
2ο Βραβείο:
3ο Βραβείο:

ΠΟΣΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
7.000 €
5.000 €
3.500 €

Επί πλέον των παραπάνω, μετά από υπόδειξη της Πενταμελούς (5) Κριτικής Επιτροπής μπορεί να
πραγματοποιηθούν το πολύ τρείς εξαγορές μελετών αντί του ποσού των 1.000 € έκαστη.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.
Ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των μελετών είναι η Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 .
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν
σχετική αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία θα παρέχεται στα γραφεία του Ο.Λ.Ρ. και ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα www.rafinaport.gr.
Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την ορισμένη ημέρα έναρξης μέχρι και 30 ημέρες πρίν από την
ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού , είτε από τα γραφεία του Ο.Λ.Ρ.( Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου, Λιμάνι
Ραφήνας, τηλ: 2294023605,2294022840) και ώρες από 10.00 εώς 14.00 , είτε μέσω εταιρίας courier ,με
επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου ,με γραπτή ,ενυπόγραφη και με σφραγίδα μηχανικού εξουσιοδότηση σε αυτήν
να παραλάβει το υλικό της προκήρυξης , με ταυτόχρονη αποστολή της αίτησης συμμετοχής .

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
H παράδοση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ο.Λ.Ρ. σε εργάσιμες μέρες και
ώρες 10:00-14:00. Δεκτές θα γίνουν και οι προτάσεις που θα αποσταλούν με το ταχυδρομείο εφόσον η
ταχυδρομική σφραγίδα είναι εμπρόθεσμη ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών , αρκεί να έχουν παραδοθεί
από αυτήν στον Ο.Λ.Ρ. εντός της ορισμένης προθεσμίας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήματα για συμπληρωματικές
πληροφορίες, έως τις 14 Μαΐου 2012. . Οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους τους παραλήπτες της
διακήρυξης, εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Τα υποβληθέντα ερωτήματα και οι
απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ρ.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
Από τους μελετητές ζητούνται τρείς πινακίδες DIN A0 με περιεχόμενο που περιγράφεται στην αναλυτική
προκήρυξη και τεύχος σε διάσταση DIN Α4 με περιγραφή και αιτιολόγηση της πρότασης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες στον Ο.Λ.Ρ. (τεχνική υπηρεσία) Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας τηλ:
2294023605,2294022840, Email. : grammateia@rafinaport.gr

